
Jesličky Milísek 
Zřízeny Centrem mladé rodiny Milísek z.s. 
Sažinova 763 
Milevsko 
39901 
IČO: 22835873 
 

SMLUVNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY 

Jesličky Milísek – období letních prázdnin 2018 

Smluvní a provozní podmínky jsou stanoveny mezi smluvními stranami: Jesličky Milísek 

v zastoupení ředitelky Bc. Bečková Lenka a rodičem/zákonným zástupcem dítěte. 

 

Rodiče – zákonní zástupci dítěte 

 

jméno, příjmení otce:  .............................................................................................. …..................... 

 

datum narození.……………………            místo narození: …………………………………………..... 

 

bytem: ……………………………………………. …...   PSČ:……….     Mobil/tel: ………………..... 

  

e-mailové spojení:…………………………      OP/Pas/státní příslušnost: …………………….……….. 

  

kontakt do zaměstnání:  ………………………………….. 

 

 

jméno, příjmení matky:  .............................................................................................. …..................... 

 

datum narození.……………………            místo narození: …………………………………………..... 

 

bytem: …………………………………………….…...   PSČ:………..... Mobil/tel: …………………. 

 

e-mailové spojení:…………………………      OP/Pas/státní příslušnost: …………………….……… 

 

kontakt do zaměstnání:  ……………………………… 

 
  

 

souhlasí níže uvedeného dne, měsíce a roku s tímto smluvním a provozním řádem o poskytování denní 

péče pro toto nezletilé dítě. 

 

jméno, příjmení dítěte:  .............................................................................................. …................... 

 

datum narození.…………………….....    místo narození: ………........................................................... 

 

bytem: …………………………………………….…... ….   PSČ:………..............................................     

 

zdrav. Pojišťovna: ………………..........     číslo pojištěnce: ……………………………....................... 

 

státní příslušnost: ……………………....    datum nástupu: …………………......................................... 
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1) Zápis dětí, provozní doba 

 Denní provoz jesliček o letních prázninách: PO – PÁ: 7:30 – 16:00 

 Do jeslí přijímáme děti od 12 měsíce (minimálně v den nástupu do jesliček) do 3let.  

 Zápisy a přijímání dětí na období letních prázdnin se provádí v měsíci březen a duben 2018, 

v případě uvolnění kapacity i v průběhu „léte“ do naplnění kapacity. 

 Předpokladem k úspěšnému zapsání dítěte je řádně vyplněná přihláška, evidenční list, 

potvrzení lékaře, zaplacení „školkovného“, podepsání souhlasného formuláře s provozním 

řádem. 

2) Předávání, vyzvedávání dětí 

 Rodiče jsou povinni předat osobně dítě od 7:30 do 8.30 hodin nebo dle dohody s odbornou 

chůvou v jiném čase. 

 Vyzvedávání dítěte v dopoledních hodinách do 12:00, odpoledne do 15:50. 

 V 8:30 se jesličky z bezpečnostních důvodů zamykají, v případě potřeby je nutno použít 

zvonek u dveří. 

 Odborné chůvy odpovídají za děti od doby převzetí dítěte od rodičů nebo jimi pověřených 

zástupců až do doby, kdy je opět rodičům či jimi pověřeným zástupcům předají. 

 Odborné chůvy jsou pověřeny předat dítě jen zákonným zástupcům a osobám jmenovaných 

zákonným zástupcem na základě písemného potvrzení, který vyplní zákonní zástupci dítěte. 

Bez tohoto pověření nesmí vychovatelka předat dítě jiné osobě, než zákonným zástupcům. 

 Do jesliček jsou přijímány děti zdravé, bez příznaků onemocnění (zvýšená teplota, hnisavá 

rýma, silný – dráždivý kašel, průjmy, zvracení, atd.…) 

 Rodiče jsou povinni vždy při předávání i vyzvedávání dítěte oznámit vychovatelce (chůvě) 

jakékoliv změny ve zdravotním stavu dítěte či jeho chování.  

 V případě úrazu či onemocnění dítěte v průběhu dne ve školičce, vychovatelka oznámí tuto 

skutečnost rodičům a ti jsou povinni v co nejkratší možné době si dítě vyzvednout a dle 

závažnosti vyhledat lékařskou pomoc. Je to v zájmu dítěte a pro bezpečnost všech dětí 

v jeslích. 

 Pokud jsou rodiče vyzváni k předložení lékařského nálezu, je nutné, aby tak učinili. 

 Stane-li se úraz v jesličkách, zajistíme dle závažnosti ošetření dítěte. V každém případě tuto 

vzniklou skutečnost řešíme a to neprodleně s rodiči či zákon. zástupci. Při vážném úrazu je 

volána rychlá záchranná služba. 

 

 

 



Jesličky Milísek 
Zřízeny Centrem mladé rodiny Milísek z.s. 
Sažinova 763 
Milevsko 
39901 
IČO: 22835873 
 

 

3) Platba školného, omlouvání dětí, nahrazování za řádně omluvené zmeškané dny v 

jesličkách 

 Výše školného je určena dle platného ceníku – výběrem ze školních tarifů. 

 Rodič si v ceníku zvolí a zaškrtne výši školného (tarifu), kterým je určen frekvence docházky 

dítěte. 

 Jesličky nabízejí polodenní i celodenní péči. 

 Jesličky pro děti zajišťuje stravování v podobě obědů (dovoz Lidovka Milevsko), dopolední a 

odpolední svačinky si rodiče zajišťují sami. 

 Rodiče omlouvají děti vždy dopředu telefonicky (SMS) nebo osobně. Nejpozději však do 

8:00 hodin v den omluvy. 

 Pozdější omluvy bereme jako neomluvené a tudíž bez možnosti náhrady.  

 Řádně omluvené náhrady docházky u pravidelně docházejících dětí (celodenní tarif – celý 

měsíc), řešíme převodem školného (odečteno z měs. tarifu) do dalšího měsíce max. ve výši 

50% z řádně omluvené docházky. 

 Řádně omluvené náhrady docházky u dětí docházející v nejnižším tarifu 2x týdně dopoledne 

je nutné řešit náhradou v daném měsíci (odpoledním tarifem) do dalšího měsíce nepřevádíme.  

 Řádně omluvené dny (krátký celodenní tarif) do dalšího měsíce se převádí pouze 50% . 

 Školkovné za letní docházku (červenec, srpen 2018) je třeba uhradit nejpozději do 20. května 

2018 (respektujeme 2dny zpoždění). 

 Za každý den opožděné platby počítáme penále 50,-Kč/den.  

 Školné je hrazeno bankovním převodem na účet číslo: KB 43-5737220297/0100, VS – RČ 

dítěte, zpráva pro příjemce – školné (měsíc) + jméno dítěte 

4) Ukončení docházky 

 Rodič je povinen nás informovat o výběru (tarifu) docházky dítěte v našem zařízení a to hned 

při vyplňování přihlášky – (ukončení docházky vychází z volby (tarifu) termínu 

evidence/přihlášení dítěte do jesliček o letních prázdninách). 

5) Stravování 

 

 Jesličky zajišťuje pro dítě dopolední stravování v podobě oběda. 

 Oběd je dovážen z jídelny Lidovka v Milevsku. Dovoz si zajišťujeme samy, tak aby 

byl zajištěn náš časový harmonogram dne. Cena stravného je 35,-Kč/den. 

 V případě náhlé nepřítomnosti dítěte a řádného omluvení, není možno si oběd bohužel 

odnést. 
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6) Ceník školného – měsíční tarify 

 Vybraný tarif podtrhnout (označit) 

DOPOLEDNÍ JESLIČKY /4,5 HODIN/ 

 2x týdně – 1500,-Kč/měsíčně  (42,-Kč/hod.)  

(pro děti mladších 2let)  

 3x týdně – 1890,-Kč/měsíčně (35,-Kč/hod.)  

 celý měsíc – 2880,-Kč/měsíčně  (32,-Kč/hod.)  

 

CELODENNÍ JESLIČKY /8 HODIN DENNĚ/ 

 2x týdně – 2080,-Kč/měsíčně  (33,-Kč/hod.) 

 3x týdně – 3000,-Kč/měsíčně  (31,-Kč/hod.) 

 celý měsíc – 4000,-Kč/měsíčně  (25,-Kč/hod.)  

 

 Náklady na školku (školné) ve výši 12 200,-Kč je možné odečíst přímo z daní za rok 2018 

 

 

V Milevsku dne: ……………………………………  

 

 

Podpis rodiče (zákonného zástupce) ………………………………………………..                                         

                                                                        


